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Īsumā

Šajā pētījumā ir aplūkots, kā iedzīvotāji tiek informēti par Eiropas
Savienības iestāžu darbu un vērtībām. Tā mērķis ir izskaidrot sabiedrības
izpratnes galvenās tendences, izvērtēt attiecīgo iesaistīto pušu
komunikācijas stratēģiju un sniegt ieteikumus turpmākiem pasākumiem.

IP/B/CULT/FWC/2010-001/LOT2/C1/SC4 2014. gada novembris

PE 529.080 LV



Šo dokumentu pieprasīja Eiropas Parlamenta Kultūras un izglītības komiteja.

AUTORI

Panteia: Natasha Stroeker, Amber van der Graaf, Bert-Jan Buiskool

ATBILDĪGIE ADMINISTRATORI

Ana Maria Nogueira un Markus J. Prutsch
Politikas departaments B: struktūrpolitika un kohēzijas politika
Eiropas Parlaments
B-1047 Brisele
E-pasts: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

REDAKTORA PALĪDZE

Lyna Pärt

VALODU VERSIJAS

Oriģinālvaloda: EN

PAR IZDEVĒJU

Lai sazinātos ar politikas departamentu vai abonētu ikmēneša informatīvo biļetenu, lūdzam
rakstīt uz šādu adresi: poldep-cohesion@europarl.europa.eu

Manuskripts pabeigts 2014. gada novembrī.
© Eiropas Savienība, 2014.

Šis dokuments ir pieejams internetā:
http://www.europarl.europa.eu/studies

ATRUNA

Par šajā dokumentā paustajiem viedokļiem ir atbildīgi tikai un vienīgi to autori, un tie ne
vienmēr atspoguļo Eiropas Parlamenta oficiālo nostāju.

Pārpublicēšana un tulkošana nekomerciāliem nolūkiem ir atļauta, ja tiek norādīts avots un
ja par to iepriekš informē izdevēju un tam nosūta vienu eksemplāru.



Iedzīvotāju informēšana par Eiropas Savienību: pašreizējais stāvoklis un perspektīvas
__________________________________________________________________________________________

3

KOPSAVILKUMS

Pētījuma konteksts un mērķis
Šā pētījuma mērķis ir analizēt ES lomu iedzīvotāju informēšanā par tās politiku un
Eiropas vērtībām. Tajā ir konstatētas komunikācijas politikas stiprās un vājās puses, kā
arī sniegti ieteikumi par to, kā uzlabot iedzīvotāju informēšanu par ES.

Pētījumā ir aplūkotas trīs galvenās jomas, kurām ir būtiska nozīme iepriekš minētajos
komunikācijas pasākumos, proti: 1) ES iestāžu loma; 2) plašsaziņas līdzekļu loma; un 3)
politiskās sfēras loma informācijas sniegšanā par Eiropu.

Vispārīgi secinājumi
Pamatojoties un atsaucoties uz iepriekš veiktiem novērtējumiem un ziņojumiem, tika
izvērtēti dažādi ES iestāžu komunikācijas pasākumi. Vairākos pētījumos ir iekļauti
ieteikumi, kas attiecas uz labāku sadarbību, sociālo rīcību, mērķu noteikšanu, vēstījuma
formulēšanu, dialoga veidošanu ar iedzīvotājiem, komunikāciju vietējā līmenī un
daudziem citiem aspektiem. Pamatojoties uz šiem ieteikumiem, ir izstrādātas stratēģijas,
palielināts piešķirtais budžets un izveidoti dienesti un instrumenti, taču ES joprojām
saskaras ar komunikācijas problēmām.

Tāpat kā iepriekšējos pētījumos par komunikāciju, arī šajā pētījumā tika secināts, ka
informācijas sniegšana par ES ir sarežģīts jautājums, kurā liela nozīme ir daudziem
faktoriem. Daudz kas ir atkarīgs arī no ES tiesību aktu un politikas efektivitātes
(rezultāta), demokrātiskiem procesiem (ieguldījuma) un plašsaziņas līdzekļiem, kā arī
dalībvalstu ekonomiskās situācijas un kultūrvēsturiskajām īpatnībām, jo visi šie faktori
kopā veido iedzīvotāju cerības attiecībā uz ES. Dažās dalībvalstīs pozitīvas informācijas
sniegšana par ES var veicināt labvēlīgu attieksmi pret ES, turpretī citās dalībvalstīs tam
var būt pretējs rezultāts, jo iedzīvotāji varētu būt noraidoši pret eiropeiski noskaņotu
viedokli.

Visbeidzot, nav „Svētā grāla” vai panacejas Eiropas iedzīvotāju iesaistīšanai vai Eiropas
identitātes veicināšanai. Vidutāju sniegta informācija par ES ir efektīva tikai līdz noteiktai
robežai. Pieredze liecina, ka efektīvas ir finansēšanas programmas, kuras stimulē reālu
sociālo rīcību un kuras ir saistītas ar Eiropas kultūru.

ES iestāžu loma informācijas sniegšanā par ES
Tā kā ES kompetences paplašinās, tai no ekonomiskas savienības kļūstot par politisku
savienību, kura tieši ietekmē arvien pieaugošo Eiropas iedzīvotāju skaitu, ES
komunikācija ir kļuvusi vēl svarīgāka, lai palielinātu sabiedrības atbalstu projektam
„Eiropa”. Sevišķi kopš 2004. gada ES iestādes, jo īpaši Komisija, ir pieņēmušas daudzus
stratēģiskus dokumentus, kuros ir raksturotas to politiskās ieceres attiecībā uz
iedzīvotāju efektīvāku informēšanu un ES darba popularizēšanu, kā arī arvien vairāk
iesaistījušas iedzīvotājus vēl saliedētākas Eiropas veidošanā. Galvenie šo dokumentu
atslēgvārdi ir dialogs ar iedzīvotājiem, sadarbība, komunikācija vietējā līmenī, aktīvs
pilsoniskums un partnerība informācijas sniegšanā. Gadu gaitā ES ir izveidojusi daudzus
mūsdienīgus komunikācijas dienestus un instrumentus. ES iestādes ir atbildīgas par
centralizētu informācijas sniegšanu, izmantojot ģenerāldirektorātus un decentralizētus
dienestus dalībvalstīs. Dalībvalstis īsteno papildu — un bieži vien oficiālus —
komunikācijas pasākumus, kas papildina Komisijas pārstāvniecību un EP informācijas
biroju veiktos pasākumus (tostarp valstu skolu programmās iekļaujot informāciju par
ES). Turklāt arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem ir liela nozīme informācijas sniegšanā
par ES.
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Pētījumā ir ieteikts komunikācijas stratēģijās atkārtoti uzsvērt, ka ir būtiski uzsākt
dialogu ar iedzīvotājiem, veicināt iedzīvotāju līdzdalību, kā arī attīstīt Eiropas sabiedrisko
telpu un nodrošināt partnerību informācijas sniegšanā. Jaunajai stratēģijai vajadzētu būt
visu ES darbību pamatā, un, to izstrādājot, būtu jāņem vērā turpmāk minētie ieteikumi.

 Veicot skaidras darbības, turpināt īstenot pasākumus, kas attiecas uz dialogu ar
iedzīvotājiem, komunikāciju vietējā līmenī, iedzīvotāju līdzdalību un sabiedriskās
telpas attīstību, un precizēt to nozīmi. Ko šie termini nozīmē, un kā tos var
konkretizēt?

 Iekļaut stratēģisku plānu, paredzot dažādu mērķa grupu diferencēšanas minimālo
līmeni un īpaši koncentrējoties uz jauniešiem, nebalsotājiem un sociāli atstumtām
sabiedrības grupām; pēc tam atkārtoti pārskatīt komunikācijas kanālus, balstoties
uz mērķa grupu diferencēšanu; kā arī dažādot informāciju, kas tiek sniegta
atšķirīgām mērķa grupām (politikas veidotājiem, uzņēmumu pārstāvjiem un
iedzīvotājiem).

 Izvērtēt esošo komunikācijas dienestu un instrumentu izmaksu lietderību (ņemot
vērā iedzīvotāju informēšanas pasākumu apmēru).

 Uzlabot ES iestāžu sadarbību informācijas sniegšanā par ES, vienlaikus ņemot
vērā iestāžu daudzveidību un uzdevumus.

 Uzsākt diskusiju par Eiropas vērtībām un tās pastāvīgi integrēt turpmākajos
komunikācijas pasākumos.

 Efektīvāk izmantot konkrētus pierādījumus par Eiropas sadarbības sniegto
pievienoto vērtību, piemēram, pierādījumus, kas iegūti pētījumos par Eiropas
integrācijas trūkuma radītajām izmaksām vai kopējā tirgus, tiesību aktu vai
finansēšanas programmu ietekmi uz vietējo situāciju.

 Atkārtoti izvērtēt sniegtās informācijas saturu un pasniegšanas veidu, lai efektīvāk
sasniegtu iedzīvotājus; padarīt komunikāciju mazāk tehnisku un oficiālu,
nodrošinot ieinteresētajiem lasītājiem pieeju pamatinformācijai; izvērtēt, kā
veiksmīgāk pielāgot komunikāciju katras valsts situācijai un labāk izskaidrot to,
kāpēc kāds politikas veids varētu būt efektīvs konkrētā dalībvalstī.

 Nodrošināt labākas ierēdņu apmācības saistībā ar dažādu mērķa grupu (ES
iedzīvotāju un arī plašsaziņas līdzekļu) informēšanu par ES politiku un vērtībām.

 Informācijas sniegšanā par ES veiksmīgāk iesaistīt komisārus un augstākā līmeņa
vadītājus, kuriem būtu jādodas vizītēs uz dalībvalstīm un jāapmeklē publiski
pasākumi, nevis jāuzturas tikai Briselē.

 Ieguldīt līdzekļus skolu mācību programmās un skolotāju apmācībās, lai jauniešus
informētu par ES jau agrā vecumā. Valstīm būtu jādalās labas prakses piemēros,
un vairāk skolotāju būtu jāiesaista mobilitātes pasākumos.

Turklāt, izstrādājot jaunu stratēģiju, būtu atkārtoti jāizvērtē tradicionālo informēšanas
stratēģiju nepārvaramos ierobežojumus. Pētījumā sniegti skaidri argumenti par līdzekļu
ieguldīšanu programmās, kuru pamatā ir rīcība un kuras nodrošina arvien vairāk
iedzīvotāju līdzdalību (programmas „Eiropa pilsoņiem”, „Erasmus+” un „Radošā Eiropa”
un citas programmas, kas veicina iedzīvotāju pārrobežu saziņu).
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Plašsaziņas līdzekļu loma informācijas sniegšanā par ES
Plašsaziņas līdzekļiem ir liela nozīme iedzīvotāju informēšanā par ES jautājumiem. Tā kā
kopēja Eiropas sabiedriskā telpa vēl nepastāv un plašsaziņas līdzekļu sistēma katrā valstī
ir atšķirīga, arī ES iedzīvotāju informēšanas veids ir ļoti dažāds. Pētījumā secināts, ka ES
jaunumi tiek atspoguļoti cikliski, tikai reizēm tos pasniedzot kā galvenās ziņas. Turklāt
ziņās ES pārsvarā tiek atspoguļota bezpersoniski, lietojot neitrālus vai nedaudz negatīvus
formulējumus. Tas ir skaidrojams ar vairākiem savstarpēji saistītiem faktoriem, kas
nosaka to, kādas ziņas nonāk Eiropas plašsaziņas līdzekļos (tostarp svarīga ir auditorijas,
žurnālistu un ES iestāžu loma). Tomēr, pētot plašsaziņas līdzekļu datus, konstatēts — jo
biežāk ziņās par ES tiek sniegta informācija par ES dalībvalsts statusa priekšrocībām, jo
vairāk iedzīvotāju savas valsts dalību ES vērtē pozitīvi. Pētījumā ES iestādēm ieteikts
pievērst lielāku uzmanību sabiedrības informēšanai par politiku un vēstījuma
formulēšanu, vienlaikus pilnībā apzinoties, ka plašsaziņas līdzekļi pielāgojas auditorijas
vēlmēm (dažiem plašsaziņas līdzekļiem ir papildu pienākumi kā sabiedrisko pakalpojumu
sniedzējiem) un tādēļ vēsta tikai par jauniem, aktuāliem un/vai strīdīgiem jautājumiem.
Tomēr ES iestāžu neitralitāte un objektivitāte ir jāievēro.

Politiskās sfēras loma informācijas sniegšanā par ES
Politiķiem, politiskajām debatēm un politiskajai darba kārtībai ir būtiska nozīme
informācijas sniegšanā par Eiropu. Šajā pētījumā ieteikts ciešāk saskaņot valstu un ES
līmeņa politiku un politiķu darbu, lai palielinātu ES lomas, pilnvaru un darbības veida
pārredzamību. Cita starpā jāuzsver, ka valstu politiķiem vajadzētu būt labāk informētiem
par ES iestādēm un politiku un diskusijās valsts līmenī nepaust kļūdainu informāciju par
ES. Turklāt ir svarīgi, lai ES netiktu uzskatīta par izolētu no valstu politikas un lai uz ES
nenoveltu vainu par nepopulāriem politiskiem lēmumiem. Gan EP deputātiem, gan
komisāriem vajadzētu aktīvāk iesaistīties valsts/reģionālā līmeņa darbā, paskaidrojot ES
politikas un lēmumu pievienoto vērtību un saistību ar konkrētās valsts situāciju.
Visbeidzot, ES vēstījuma nodošanai būtu efektīvāk jāizmanto uzticamas valsts līmenī
iesaistītas personas.


